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επαγγέλματος,

που

χορηγεί

το

Επιμελητήριο

Κύριε πρόεδρε και μέλη Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
Με την παρούσα θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό προς επίλυση, ένα σοβαρό
πρόβλημα που έχει ανακύψει σχετικά με το χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι
βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος που χορηγούνται από το Επιμελητήριο μας.
Συγκεκριμένα, μέχρι την έκδοση του ΠΔ 344/2000 με θέμα: «Άσκηση του
επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α), η άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγούνταν σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με το χρόνο εγγραφής στο Επιμελητήριο. Μετά
την έκδοση του ΠΔ 344/2000 χορηγούνται βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος με την
αναφορά ότι το μέλος «πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας …………., από την ημερομηνία εγγραφής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 334/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να εμφανίζουν χρονικό κενό στην
άδεια άσκησης επαγγέλματος από την ημερομηνία έκδοσης του ΠΔ 344/2000 έως την
ημερομηνία που κατέθεσαν αίτηση εγγραφής, σύμφωνα με το ΠΔ 344/2000, ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι παρέμεναν μέλη του Επιμελητηρίου.
Το κενό που έχει δημιουργηθεί στην άδεια άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει να
καλυφθεί, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται πρόβλημα στην αναγνώριση της
προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και ενδεχομένως και αργότερα στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
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Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου
να τακτοποιηθεί το ενδιάμεσο κενό χρονικό διάστημα, όσο αφορά την άδεια άσκησης
Γεωτεχνικού επαγγέλματος, εφόσον τα μέλη παρέμεναν εγγεγραμμένα στο Επιμελητήριο
και δεν είχαν διαγραφεί.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
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